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Artículos y Ensayos 

DESAFIOS NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS DENTRO DA GESTÃO DE 

ESCOLAS PÚBLICAS 

 

EDUARDO DIAS LEITE 

 

 
RESUMO 

Este estudo objetiva buscar alternativas para 

trabalhar os conflitos presentes em uma 

instituição educacional pública que está nos seus 

primeiros anos de existência: o Instituto Federal 

de Brasília (IFB), campus de Taguatinga Centro. 

A instituição – que possui a menor estrutura física 

de todos os campi do IFB (seis salas de aula e dois 

laboratórios) – tem como desafio ser o campus-

referência da inclusão social e atender da melhor 

forma possível a comunidade, apesar de suas 

limitações físicas. Contudo, em seu quadro de 

servidores, há lideranças sindicais com forte 

militância, as quais dificultam o processo de 

tomada de decisões pelos administradores. Para 

atingir os objetivos propostos, foram utilizadas a 

pesquisa bibliográfica – para uma investigação 

descritiva e analítica – e a pesquisa com a 

comunidade do campus para responder a hipótese 

de como trabalhar os conflitos e desafios do 

campus. 

Palavras-chave: gestão de conflitos: relações 

humanas; escola; desafios. 

DESAFÍOS EN LA SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DENTRO DE LA GESTIÓN 

DE ESCUELAS PÚBLICAS 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo encontrar 

alternativas para trabajar los conflictos presentes 

en una institución de educación pública que está 

en sus primeros años de existencia: el Instituto 

Federal de Brasilia (IFB), el campus Wansbeck 

Center. La institución - que tiene la estructura 

física más baja de todos los campus de la IFB (seis 

aulas y dos laboratorios) - se enfrenta al reto de 

ser el campus de referencia de la inclusión social 

y servir a la comunidad de la mejor manera 

posible, a pesar de sus limitaciones físicas . Sin 

embargo, en su lista de servidores, hay líderes 

sindicales con una fuerte militancia, lo que 

dificulta la toma de decisiones por los gerentes. 

Para lograr los objetivos propuestos, se utilizó la 

literatura - para una investigación descriptiva y 

analítica - y la investigación con la comunidad del 

campus para hacer frente a la posibilidad de 

conflictos y desafíos de la escuela de trabajo. 
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Palabras clave: gestión de conflictos; relaciones 
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CHALLENGES IN RESOLVING CONFLICTS 

WITHIN THE MANAGEMENT OF PUBLIC 

SCHOOLS 

ABSTRACT 

This study aims to find alternatives to work on 

conflicts which are present in a public educational 

institution which it is in its first years of 

existence: the Federal Institute of Brasilia (IFB), 

campus Taguatinga Centro. The institution which 

has the smallest physical structure of all campuses 

of the IFB (six classrooms and two computer 

labs) it is challenged to be the reference campus 

of social inclusion and meet the community in the 

best possible way, despite its physical limitations. 

However, in its list of employees, there are union 

leaders with strong militancy, who hinder the 

decision-making by managers. To achieve the 

proposed aims, it was used the bibliographic 

search - for a descriptive and analytical research – 

and a research on the campus community to 

answer the hypothesis of how to work the 

conflicts and challenges of the campus. 

Keywords: conflict management; human 

relations; school; challenges 

 

 

 

 

1. Introdução 

O grande desafio para a gestão das instituições públicas de educação é 

encontrar os meios adequados para a solução de conflitos. A escola, segundo 

Miranda (2001), não é neutra: ela atua como instrumento de dominação, 

funcionando como reprodutora das classes sociais mediante processos de 

seleção e exclusão dos mais pobres e, ao mesmo tempo, da dissimulação 

desses mesmos processos. Contudo, esse papel não se realiza perfeitamente, 

pois a mesma escola que atende as finalidades dos dominadores pode também 

representar um espaço vivo e dinâmico para os dominados. 

Objeto do presente estudo, o campus Taguatinga Centro tem pouco mais de 

dois anos de existência, foi inaugurado no segundo semestre de 2011 e até 2012 
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funcionava com um curso de comércio, um curso de pós-graduação em gestão 

pública, cursos de curta duração de inglês e espanhol e outros cursos de curta 

duração na área de formação profissional. No ano de 2012, a direção geral do 

campus foi substituída em meio a uma forte militância de alguns servidores que 

representam o sindicato da categoria. A nova direção então assumiu o desafio de 

trabalhar a questão do clima organizacional e a ampliação do espaço para 

atender a comunidade de forma mais eficiente. 

Diante disso, se torna instigante estudar e conhecer melhor a questão do 

conflito, assunto ainda pouco abordado em trabalhos científicos e nas 

instituições, embora de suma importância para atingir a eficiência na gestão de 

pessoas. No ambiente da gestão pública, ainda está presente a figura do 

superior, que, embora tentando cumprir todas as normas da organização, está 

cercado por assessores que têm o seu viés político e que às vezes levam esse 

superior a agir como chefe, em função dos interesses daquele grupo 

estabelecido, o que nem sempre corresponde com os interesses maiores da 

instituição. Esse fato requer dos seus subordinados que estão na área de gestão 

habilidade para conduzir as situações conflituosas de forma a causar o mínimo 

de desgaste e, sempre com o foco no objetivo principal da instituição, que é 

atender da melhor forma possível a comunidade, otimizando os recursos 

materiais, financeiros e humanos. Para Imbriano (2010): 

El superyó es delimitado conceptualmente por Lacan con el imperativo de ¡goza! 

Se instaura una paradoja porque gozar es imposible para el sujeto. Es incitación 
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e interdicción, configurando un mandato imposible. Ante la función del superyó se 

evidencia dos caras de la ley: la ley como organizadora y reguladora y la ley en 

tanto incidencia perturbadora que presentifica una opaca tentación. Este es el 

lado de la ley que cursa la exigencia del superyó. La ley, operación por la cual el 

Nombre del Padre ordena y regula, encuentra en su envés un espacio, um 

residuo que escapa al anudamiento del deseo y la ley, precisamente porque la 

barrera del deseo articulado a la ley, que pone límite al goce, no es 

completamente infranqueable. El superyó es donde la ley falta; en el lugar de su 

falla insubsanable vocifera perenne en la subjetividad, recordando la 

inconsistencia del Otro. Así todo ejercicio de goce se inscribe en la deuda de la 

ley, resto imposible de disolver que condena al sujeto. Es éste el precio que 

irremediablemente ha de pagar el ser hablante por el hecho de ser habitado por 

la cultura, haciendo estructural su malestar. 

Em termos específicos, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar, 

sob a perspectiva da gestão de conflitos, elementos que podem contribuir para a 

construção de um ambiente de trabalho com menos conflitos na instituição de 

educação pública – no caso da presente pesquisa, no IFB, campus Taguatinga 

Centro. Para atingir essa meta principal, buscou-se como objetivos específicos: 

a) levantar pontos fortes presentes no campus que se configuram como elos para 

manter as relações sociais harmônicas; b) listar situações identificadas como as 

principais causas dos conflitos no campus Taguatinga Centro; c) listar os 

aspectos definidos pelos servidores como relevantes para manter a gestão das 
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relações humanas e administrativas; c) verificar os desafios na gestão do 

campus; e d) descobrir como transformar esses desafios em uma fonte de 

motivação na comunidade do campus. 

Para atingir tais objetivos, foram realizadas pesquisa bibliográfica em livros 

da área e nas divulgações feitas no IFB e pesquisa com coleta e análise de 

informações, buscando descrever as situações de conflito e os desafios que a 

gestão se propôs a resolver para a consolidação do campus Taguatinga Centro. 

Para este último, houve a colaboração de uma bolsista que, além da pesquisa 

bibliográfica, efetuou a pesquisa na comunidade do campus e elaborou a análise. 

 

2. Problema de pesquisa 

O grande desafio dos gestores do campus é conseguir um espaço definitivo 

para que os cursos possam ser ministrados. A fim de sensibilizar os órgãos 

competentes na construção de um campus definitivo – tal qual os demais campi 

do IFB, com a estrutura necessária para o tranquilo desenvolvimento das 

atividades educacionais, a administração do campus criou, juntamente com os 

demais parceiros, novos cursos, ampliando a quantidade de alunos e 

demonstrando o potencial da região para a oferta de cursos profissionalizantes. 

Diante dessa nova demanda, o prédio do campus, que está para ser reformado, 

não oferece a estrutura necessária para a realização das atividades, pois a área 

é muito pequena e o máximo que se conseguiu em relação à otimização dos 
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espaços foram seis salas de aula, uma estrutura menor do que aquela em que as 

aulas ocorrem.  

Por se tratar de uma instituição recente, em que grande parte das normas 

estão em fase de construção, é comum o surgimento de conflitos de interesse, os 

quais podem, em casos extremos, influenciar sobremaneira o funcionamento e o 

futuro do campus. É nesse contexto que se insere a presente pesquisa.  

A partir dos dados coletados na pesquisa bibliográfica e de campo, foi 

realizada uma reflexão acerca do tema conflito – em especial o conflito 

interpessoal em organizações. Em relação à pesquisa teórica, buscou-se abordar 

temas relacionados à gestão de conflitos e à negociação, primordiais para a 

análise e possível resolução da situação apresentada. Foi realizada ainda 

pesquisa de campo, objetivando apreender um dos lados da situação e tornar a 

análise mais acurada. Especificamente, a reflexão ora apresentada buscou 

responder a hipótese de como trabalhar os conflitos no campus Taguatinga 

Centro e superar os desafios presentes nessa instituição.  

 

3. Conflito 

Inicialmente, se faz necessário abordar os conceitos de alguns estudiosos 

sobre o tema conflito, bem como as propostas para trabalhar situações 

problemáticas que fazem parte da gestão de uma instituição de ensino – e de 

qualquer organização que lide com pessoas.  
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Conforme Berg (2012), a palavra “conflito” vem do latim conflictus, que 

significa choque entre duas coisas, embate de pessoas ou grupos opostos que 

lutam entre si, ou seja, trata-se um embate entre duas forças contrárias. 

Nessa mesma linha, Serrano e Rodriguez (1993) ressaltam que o conflito é 

um encontro entre duas ou mais linhas de força com direções convergentes, mas 

em sentidos opostos. Os autores apontam para a necessidade de uma gestão 

eficaz da situação, de modo a se retirar algo positivo dela. 

No que tange à gestão de situações conflituosas, faz-se necessário a 

eliminação de todas as fontes de conflito – a emoção e todos os elementos 

irracionais – de modo a produzir uma organização mais produtiva (RAHIM, 2001). 

Diante dos conceitos acima apresentados, há o consenso de que conflito é 

um estado antagônico de ideias, pessoas ou interesses e não passa, 

basicamente, da existência de opiniões e de situações divergentes ou 

incompatíveis (BERG, 2012). 

A esse respeito, Berg (2012, p.18) afirma ainda que: “O conflito nos tempos 

atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo, e saber lidar 

com ele, é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional”. 

Burbridge & Burbridge (2012), da mesma forma, defendem que conflitos são 

naturais, mas vão além e afirmam que, em muitos casos, eles são necessários, 

haja vista serem o motor impulsionador das mudanças. No entanto, quando 

desnecessários, destroem valores, causando prejuízo para as empresas e 
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pessoas que nela trabalham. Nesse sentido, o principal desafio dos gestores é 

identificar os conflitos produtivos e contraprodutivos e gerenciá-los. 

Para Chiavenato (2004), situações conflituosas ocorrem pela diferença de 

objetivos e interesses pessoais, e também são parte inevitável da natureza 

humana1. Constituem o lado oposto da cooperação e da colaboração e estão 

ligadas a desacordo, discórdia. O autor acrescenta que, para que haja conflito, 

além da diferença dos fatores citados, deve haver uma interferência deliberada 

de uma das partes envolvidas, ou seja, quando uma das partes, seja indivíduo ou 

grupo, tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com alguma outra 

parte, a qual interfere nessa busca. Em suma, conforme Chiavenato (2004, 

p.416), “o conflito é muito mais do que um simples acordo ou divergência: 

constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada, para impor um 

bloqueio sobre a tentativa de outra parte de alcançar os seus objetivos”. 

Diante dos conceitos acima descritos, têm-se que o conflito, algo inevitável 

nas relações interpessoais, envolve sempre pessoas com visões distintas acerca 

de determinado assunto ou situação. Ademais, para que exista um conflito real é 

necessário que exista a interferência deliberada de pelo menos uma das partes, 

fato que torna o processo de negociação imprescindível para ambas as partes, a 

fim de que as divergências possam ser sanadas. Contudo, antes de abordar os 

                                                           
1
 “O conflito é inevitável, o administrador precisa conhecer a respeito de suas possíveis soluções 
ou resoluções. A solução de um conflito passa quase sempre pelo exame das condições que o 
provocaram” (CHIAVENATO, 2004, p. 416). 
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aspectos da negociação, faz-se necessário entender os tipos de conflito 

existentes, seja em uma instituição, seja fora dela. 

 

4. As bases da gestão participativa 

A gestão participativa representa o estágio mais liberal da gestão das 

pessoas. Não se trata de subverter a ordem interna ou a hierarquia 

organizacional, mas simplesmente de transformar as pessoas em parceiros do 

negócio, participando dos custos e benefícios da atividade empresarial.  

 

5. Análise e apresentação dos resultados  

Diante dos obstáculos para a realização de algumas propostas relacionadas 

ao campus, como ampliação dos cursos técnicos e implementação do curso de 

tecnólogo (já que aspectos políticos internos interferiram, criando obstáculos para 

levar em frente os projetos de otimização da estrutura com cursos de maior 

interesse da comunidade, em substituição aos cursos de curta duração), a gestão 

procurou alternativas, como uma consulta pública, com a participação de 

servidores, alunos e da comunidade, para identificar a real vocação do campus. 

Também foram realizados eventos, com a participação da comunidade, para 

divulgação do campus e para despertar o espírito sociocultural da comunidade, 

como a Semana de Arte e Cultura e I Semana de Letras (vide ANEXO II) 
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5.1 ) Pesquisa feita no campus Taguatinga Centro 

A pesquisa, realizada com os alunos e trabalhadores do campus, foi 

efetuada com a colaboração da aluna Carla Sadi, do curso Técnico em 

Comércio. Ao total, foram 148 entrevistados, sendo 23 colaboradores (dos 45 

que se encontravam em exercício no campus), e 125 alunos (dos 186 que se 

encontravam estudando nos cursos Técnico em Comércio, licenciatura em Letras 

e pós-graduação em Gestão Pública). 

Como dito anteriormente, a pesquisa de campo teve o intuito de colher opiniões 

dos alunos e colaboradores da instituição acerca dos pontos de conflito 

existentes, bem como de soluções possíveis. De acordo com os conceitos 

levantados na parte teórica deste trabalho, a presente pesquisa trata-se de um 

ponto relevante para a resolução dos conflitos existentes na instituição, uma vez 

que possibilitará enxergá-los sob uma visão diversa da visão dos administrandos, 

bem como permitirá uma negociação mais eficaz. Seguem os resultados da 

pesquisa: 

i) Relacione alguns pontos fracos do campus Taguatinga Centro que dificultam as 

relações sociais. 
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Figura 1 

 

Entre os que responderam a pesquisa, percebeu-se que o que mais 

incomoda a comunidade é a falta de estrutura e espaço físico para o exercício do 

processo educacional: salas sem ventilação; ar-condicionado barulhento; 

biblioteca pequena, onde o acervo não atende as necessidades dos alunos; 

ausência de uma área de convivência, o que leva à aglomeração de pessoas na 

recepção e nos corredores; por fim, o fato de existir uma academia fitness 

funcionando no andar de cima, tem prejudicado as aulas devido ao barulho. 

Esses fatos vêm gerando stress na comunidade, entre alunos e servidores e são 

fontes de constantes reclamações, inclusive de professores que reclamam das 

salas sem ventilação. Existem reclamações de professores que dizem estar com 

problemas de saúde, com claustrofobia. O segundo item mais apontado foi a falta 

de divulgação dos cursos: como o IFB ainda é uma instituição nova no Distrito 

Federal, grande parte da população não conhece e não sabe que é oferecida 
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educação de qualidade na área de formação profissional sem custos – os cursos 

são totalmente gratuitos – por se tratar de uma instituição federal. Tem como 

pontos fortes uma equipe de professores altamente qualificada, com um bom 

percentual de mestres e doutores.  

A Direção do campus tem procurado equipar as salas da melhor maneira 

possível, com projetores e computadores instalados nas salas para diminuir o 

desconforto, o que não tem se mostrado suficiente. Como o campus não possui 

um auditório ou uma sala apropriada para uma reunião com servidores ou com 

alunos, as reclamações são constantes. Quanto à divulgação dos cursos, a 

direção tem procurado utilizar os meios de comunicação local, como jornais e 

entrevistas em canais de televisão, realizando a propaganda dos cursos. 

 

ii) Liste situações que você tenha vivido ou tomado conhecimento que deram 

origem a conflitos no campus  

 

Figura 2 
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As situações de conflito apontadas, em sua grande maioria, ocorreram pela 

falta de estrutura e espaço físico, havendo, muitas vezes disputas pelas salas 

mais espaçosas, situações que causaram mal-estar entre professores e alunos, 

tendo em vista a falta de uniformidade das turmas e de condições necessárias 

para a prática das aulas. Também surgiram reclamações pela união das turmas, 

ocasionada pela evasão. A direção decidiu juntar as turmas para economizar 

custos, visto que, mesmo as unificando, o número de alunos ficava inferior à 

capacidade da sala. A insatisfação se deu, principalmente, porque cada turma já 

tinha seus grupos formados e se sentiram incomodados com a presença de 

colegas da outra turma. 

A direção conversou com os representantes dos alunos, reconhecendo as 

dificuldades da estrutura do campus e esclarecendo que a situação é provisória 

(enquanto estiver utilizando o prédio alugado). Pediu paciência e ponderou que, 

no bloco onde funciona o campus, existem muitas outras escolas particulares que 

funcionam na mesma condição e que o IFB está empenhado em encontrar um 

local definitivo para a construção de um campus com todas as condições 

necessárias para prestar uma boa educação. 

 

iii) Na sua percepção, o que pode contribuir para melhorar a relação entre os 

indivíduos da comunidade do campus? 
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Figura 3 

 

Mais uma vez os respondentes ressaltaram a estrutura e espaço físico 

como o principal requisito para melhorar a relação entre os indivíduos da 

comunidade. Reivindicaram a criação de espaço de convivência e a diminuição 

do barulho, provocada pelos aparelhos de ar-condicionado e pela academia de 

ginástica no andar superior. 

Também foi apontada como sugestão a criação de projetos integrados entre 

alunos, professores e técnicos, por meio de oficinas e outras atividades que 

possibilitassem a avaliação dos alunos. Alguns dos respondentes pediram mais 

transparência nas ações do campus, maior responsabilidade por parte de cada 

membro da comunidade, implantação de um programa de qualidade de vida no 

trabalho e a contratação de um psicólogo para o campus. 

Foi criado, pela direção, um espaço com mesas separadas, no estilo 

biombo para estudo ou leitura, à disposição dos alunos e um ambiente com mesa 
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para pequenas reuniões ou confraternização. Além disso, está sendo instalada 

uma reprografia à disposição dos alunos, de forma a otimizar da melhor maneira 

possível os espaços existentes. Também houve o ingresso de uma psicóloga, 

que, junto com a assistente social do campus, foi orientada a iniciar um programa 

de qualidade de vida.  

iv) Quais as suas expectativas em relação a gestão do campus Taguatinga 

Centro? 

 

 

Figura 4 

 

A maioria das pessoas que responderam a pesquisa entende que os 

conflitos não são originados pela gestão do campus, mas pela falta de estrutura e 

espaço físico. Predomina a ideia de que a direção do campus está se 

empenhando no sentido de conseguir um espaço compatível para a construção 
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do campus definitivo, ao mesmo tempo em que esperam um empenho maior da 

reitoria nesse sentido. 

Foi solicitado melhor relacionamento entre o departamento de ensino e os 

alunos, maior divulgação do campus na comunidade e nas empresas, maior 

integração com estas para facilitar a colocação de estágio para os alunos, além 

da criação de um curso de tecnólogo voltado para a área de gestão. 

Entre os servidores técnicos, foi solicitada a flexibilização da carga horária 

para 30 horas semanais, além da divisão de tarefas por meritocracia. 

A direção do campus esteve com os Administradores Regionais de 

Taguatinga e Vicente Pires, com o Secretário de Infraestrutura do Distrito 

Federal, com o ex-governador do Distrito Federal (que esteve no governo até 

dezembro de 2014) e com o atual governador. A todos foi entregue um ofício 

solicitando e sugerindo espaços para a criação do campus Taguatinga Centro.  

Quanto à divisão de tarefas por meritocracia e à valorização do servidor, 

com a flexibilização da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, o 

campus já deu os primeiros passos e acionou a reitoria para a implementação 

das medidas cabíveis, por meio de uma normatização para todo o Instituto 

Federal de Brasília, de forma a tornar o processo normatizado, utilizando a 

legislação vigente nesse sentido. 

 

v) Qual a sua sugestão para diminuir os conflitos internos envolvendo servidores, 

discentes e terceirizados? 
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Figura 5 

 

As sugestões apresentadas para diminuir os conflitos internos estão 

voltadas para a melhoria do diálogo, da comunicação e melhor interpretação das 

manifestações apresentadas, com maior tolerância e sentimento de amor ao 

próximo, bem como para o incremento do trabalho em equipe, com respeito às 

diferentes opiniões, e, quando possível, terapia em grupo. Foi sugerida uma 

reunião com a participação de todos e a criação de formulário para que a 

comunidade possa se expressar com reclamações, elogios ou sugestões, o qual 

deve ser analisado por profissionais especializados para que os problemas ou 

questões apontadas possam ser resolvidas adequadamente. 

A ampliação da equipe de ensino e o atendimento nos três turnos facilitou a 

resolução das questões apresentadas. Foi verificada melhoria no ambiente da 
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equipe de ensino, visando melhorar o bem-estar e as condições de atendimento 

a alunos e demais servidores, resultando em melhoria no clima organizacional.  

Quanto à reunião com a participação de todos, trata-se de um processo que 

precisa ser trabalhado no momento em houver espaço adequado. Atualmente 

existem as reuniões gerais, realizadas em uma sala de aula com a participação 

apenas dos servidores, haja vista não haver espaço físico para incluir os alunos 

(o campus não possui auditório). Entretanto, apesar do espaço reduzido, é 

possível incluir os representantes dos alunos. É uma questão que o campus pode 

estudar para futura implementação. 

Considerando que o principal desafio do campus coincide com a principal 

reinvindicação da comunidade – a aquisição de um espaço compatível para 

instalação do campus definitivo –, deduz-se que, a existência de um espaço 

apropriado, com a infraestrutura necessária, tornará os servidores e estudantes 

mais motivados para realizar o seu trabalho. 

 

6. Considerações Finais 

O estudo ora apresentado buscou analisar os conflitos presentes na gestão 

de uma instituição de ensino, com foco no IFB – campus Taguatinga Centro. 

Para tanto, foi realizada, inicialmente, uma pesquisa teórica acerca dos principais 

temas que envolvem a gestão de conflitos. Foram abordados conceitos 

relacionados a negociação, feedback, coaching – inclusive o próprio conceito de 

conflito –, a fim de obter subsídios para uma análise mais sólida. A pesquisa 
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bibliográfica foi complementada pela pesquisa de campo, a qual buscou obter o 

feedback dos principais atores envolvidos a situação objeto de análise.  

Diante de todos os resultados favoráveis obtidos durante a realização deste 

trabalho, constata-se o caráter prático deste estudo, o qual utilizou uma 

ferramentas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

102 

Referências 

Aguiar, M. A. (1992). Psicologia aplicada à administração: teoria crítica e a 

questão ética nas organizações. São Paulo: Exceilus Editora. 

Berg, Ernesto Artur. Administração de conflitos: abordagens práticas para o dia a 

dia. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2012. 

Burbridge,, R. Marc; Burbridge, Anna. Gestão de conflitos: desafios do mundo 

corporativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Chiavenato, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos 

na organização. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 415-427. 

Covey, Stephen R. (2006). Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Rio de 

Janeiro: Best Seller. 

Drucker, P. (1991). As novas realidades: no governo e na política, na economia e 

nas empresas, na sociedade e na visão de mundo. São Paulo: Pioneira. 

Imbriano, A. (2010). La Odisea del Siglo XXI. Efectos de la globalización. 2da ed. 

Buenos Aires: Letra Viva. 

Libâneo, J. C. (2001). Psicologia social: o homem em movimento. São Paulo: 

Brasiliense. 

Miranda, M. G. (2001). O Processo de Socialização na Escola: a evolução da 

condição social da criança. In: Lane, S. T. M. & Codo, W. Psicologia Social: o 

homem em movimento. São Paulo: Brasiliense. 

Morin, E. (2001). Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget. 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

103 

Rahim, M. A. (2001). Managing conflict in organizations (3rd edition). Westport, 

CO: Quorum Books 

Senge, M. Peter. (2010). A Quinta Disciplina: Arte e prática da organização que 

aprende. Rio de Janeiro. 

Wood Jr., T. (1995). Mudança organizacional: aprofundando temas atuais em 

administração de empresas. São Paulo: Atlas. 

 


